
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 

za rok 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, apríl 2006                 Predkladá:  

František Hegedős, Ing. 

generálny riaditeľ Iuventy   

 

 



 2

1. Identifikácia organizácie 

 

Názov:  IUVENTA 

Sídlo:   Karloveská 64, 842 58 Bratislava  

Rezort:  Ministerstvo školstva SR 

Kontakt: tel.: +421259296112, fax: +421259296123, www.iuventa.sk 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

Vedenie organizácie:  

Meno Funkcia 

František Hegedüs generálny riaditeľ 

Jozefína Jambrichová vedúca úseku informácií a rozvoja (štatutárny zástupca organizácie) 

Robert Rothenstein vedúci úseku NK Mládež 

Peter Cibulčík vedúci technicko – prevádzkového úseku 

Emília Pavlíková vedúca úseku ekonomiky a financií  

 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 
Iuventa plní úlohy s celoslovenskou pôsobnosťou zamerané na napĺňanie štátnej politiky vo 

vzťahu k deťom a mládeži, realizuje výskumné a vzdelávacie aktivity a distribúciu informácií pre 

profesionálnych aj dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou.  

Aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania v Európe a podieľa sa 

na príprave konkrétnych projektov spolupráce v oblasti mládežníckej politiky.  

Iuventa je celoslovenským koordinátorom predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorých 

vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR, Národnou kanceláriou pre grantový program 

Európskej únie MLÁDEŽ a administrátorom národného grantového programu finančnej podpory 

občianskych združení detí a mládeže na Slovensku. 

Pri realizácii úloh kladie dôraz na vytváranie nových koncepcií pre prácu s deťmi a mládežou, 

metodické usmerňovanie všetkých organizácií a subjektov, ktoré sa aktívne podieľajú na práci 

s deťmi a mládežou, vzdelávanie a školiace aktivity pre profesionálnych a dobrovoľných 

pracovníkov s deťmi a mládežou na všetkých úrovniach. Iuventa administruje komunitárny 

grantový program Európskej únie s názvom MLÁDEŽ, realizuje školiace aktivity pre záujemcov 

o získanie finančnej podpory a zabezpečuje fungovanie projektu EURODESK, podporujúceho 

rozvoj informačnej siete pre mladých ľudí v krajinách Európy. 

Z poverenia Ministerstva školstva SR spravuje a efektívne využíva majetok štátu, prenajíma 

nebytové priestory, objekty, zariadenia a vybavenie v správe organizácie, za účelom ich 

hospodárneho a účelného využitia. 
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Svoje pôsobenie z hľadiska strednodobého výhľadu vidí Iuventa najmä v príprave a realizácii 

nových školiacich a vzdelávacích projektov pre pracovníkov s deťmi a mládežou na miestnej 

a regionálnej úrovni, v tvorbe nových metodických a informačných publikácií a materiálov, ktoré 

prispejú ku skvalitneniu práce s mládežou najmä v obciach a mestách, v realizácii výskumných 

úloh a medzinárodných projektov, ktoré pripravia predpoklady pre samostatnú spoluprácu 

mladých ľudí a pracovníkov s mládežou s rôznymi regiónmi Európy. Vychádzajúc z dlhoročných 

skúseností s administráciou národných aj európskych grantových programov je Iuventa 

pripravená rozšíriť sieť regionálnych spolupracovníkov a koordinátorov a zvýšiť tak možnosti 

podpory regionálnych a miestnych projektov. Iuventa ponúka svoje skúsenosti a know-how pre 

realizáciu predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov základných a stredných škôl 

všetkým nižším článkom. 

Na zefektívnenie činnosti organizácie je v strednodobom výhľade potrebné venovať pozornosť aj 

nasledovným oblastiam:  

- v súvislosti s obsahovou transformáciou upraviť základné dokumenty v zmysle 

vykonávania činností, 

- ukončiť vnútornú transformáciu organizácie, 

- prehodnotiť využitie nehnuteľností v správe organizácie, 

- zvýšiť príjmy z nájmov, 

- vykonať opravy a drobné investície smerom k zníženiu nákladov. 

 

3. Charakteristika kontraktu organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 

 

Pre plnenie všetkých vyššie uvedených úloh uzatvorili Ministerstvo školstva SR a Iuventa v roku 

2005 tri kontrakty zamerané na nasledovné oblasti: 

* riešenie úloh štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži   

* riešenie úloh podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh 

* zabezpečenie administrácie komunitárneho programu Európskych spoločenstiev „MLÁDEŽ“ 

V súlade s obsahom kontraktov, spolupracuje Iuventa s príslušne vecne zodpovednými sekciami 

a odbormi Ministerstva školstva SR, štvrťročne predkladá odpočty plnenia jednotlivých úloh a na 

spoločných stretnutiach k ich plneniu prijíma rozhodnutia o prípadných obsahových zmenách a 

rozsahu realizácie jednotlivých úloh vyplývajúcich z kontraktov. 

 
Ciele Iuventy vychádzajú z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 

2007, ako aj z Kontraktov uzatvorených s Ministerstvom školstva SR. Všetky aktivity Iuventy 

smerujú k trvalému skvalitňovaniu podmienok pre prácu s deťmi a mládežou a k ich podpore 

v rámci štátneho i neštátneho sektora. K plneniu úloh a na zvýšenie efektívnosti organizácie bola 
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zmenená organizačná štruktúra na 2 odborné úseky -  úsek informácií a rozvoja a Národná 

kancelária Mládež. Prehľad plnenia úloh predkladáme v členení na nasledovné oblasti. 

Školiace a vzdelávacie aktivity  

 
Vzdelávací program pre pracovníkov s deťmi a mládežou na regionálnej úrovni 

 

V procese decentralizácie štátnej správy v predchádzajúcom období prešla zodpovednosť za 

oblasť výchovy a vzdelávania (teda aj práce s deťmi a mládežou mimo pôsobenia školy alebo 

rodiny) na pracovníkov samospráv. Pri súčasných problémoch, najmä pri organizácii 

a zabezpečovaní fungovania rôznych typov škôl a školských zariadení, sa problematika práce 

s deťmi a mládežou mimo týchto štruktúr dostala do úzadia. V akčných plánoch sa už od roku 

2002 objavuje požiadavka vypracovania a realizácie špecializovanej odbornej prípravy 

pracovníkov samospráv a mládežníckych pracovníkov. Tieto aktivity Iuventa vykonáva 

z poverenia ministerstva. Ministerstvo školstva podporilo v roku 2005 projekt vzdelávania 

zameraný na zvyšovanie odbornej prípravy pracovníkov samospráv, ktorí majú vo svojej 

pôsobnosti prácu s deťmi a mládežou na miestnej úrovni a udelilo akreditáciu Iuvente, ktorá za 

podpory ZMOS a miestnych samospráv realizovala počas roka 2005  

3 dvojdňové stretnutia v regiónoch SR, každé v rozsahu 35 hodín. Zúčastnilo sa ich 61 

záujemcov, ktorí boli na vzdelávanie nominovaní zástupcami miestnych samospráv. 47 účastníkov 

splnilo podmienky pre získanie osvedčenia pre prácu s deťmi a mládežou na miestnej úrovni 

s celoslovenskou platnosťou, v zmysle akreditačného protokolu.  

Výskumné a prieskumné aktivity  

 

Národná správa o politike mládeže v Slovenskej republike pre Radu Európy 

 

Slovenská republika sa v roku 2005 zaradila medzi tie štáty Rady Európy, ktoré ukončili prácu na 

Národnej správe o politike mládeže v Slovenskej republike a prezentovali jej definitívnu podobu 

na stretnutí so zástupcami Direktoriátu pre mládež a šport z Rady Európy v Strassbourgu. 

Garantom Národnej správy bolo Ministerstvo školstva SR a jej zostavením bola poverená Iuventa, 

ktorá ju realizovala v rokoch 2003-2005. Jej definitívna verzia sa stala najkomplexnejším 

výskumným dokumentom mapujúcim podmienky života mladých ľudí na Slovensku. Počas tvorby 

Národnej správy mali zahraniční experti možnosť dvakrát navštíviť Slovensko a verifikovať údaje 

uvedené v pracovnej verzii Národnej správy. Počas ich návštevy sa stretli s odborníkmi 

z jednotlivých oblastí a navštívili aj zariadenia a inštitúcie v regiónoch SR, ktoré zabezpečujú 

priamu prácu s deťmi a mládežou. Získané údaje a informácie použili na zostavenie svojej správy, 

ktorá mapuje ich pohľad na prácu s mládežou na Slovensku. Definitívnu verziu Národnej správy 
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o politike mládeže na Slovensku ale aj správy expertnej skupiny Rady Európy nájdete na stránke 

www.spravaomladezi.sk. 

Ciele projektu boli naplnené a úloha bola realizovaná v súlade s požiadavkami zadávateľa. 

 

Názory žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na podmienky života 

mládeže v Slovenskej republike 

 

Sociologický výskum mal za cieľ zisťovať dopad štátnej politiky a podpory na životnú úroveň a 

spôsob života mladých ľudí. Obsahuje výpovede samotných mladých ľudí a názory na to, ako oni 

pociťujú podporu štátu v rôznych oblastiach svojho života. Garanti úlohy považovali za vhodné 

poskytnúť verejnosti aj pohľad „z druhej strany“ a potvrdiť tak validitu uplatňovaných 

demokratizačných princípov spoločnosti voči mládeži. Závery sociologického výskumu sú 

spracované do správy, ktorá poskytuje nielen priame názory mladých ľudí ale aj to, aké kroky je 

potrebné urobiť zo strany štátu a verejnej správy aby bola táto podpora efektívnejšia. Súčasťou 

projektu výskumnej úlohy bola aj tvorba metodickej príručky s názvom „Aj nás sa to týka“, 

určená záujemcom o zakladanie žiackych školských rád, ako jednej z foriem aktívnej participácie 

mládeže na živote spoločnosti. Závery sociologického výskumu a metodickú príručku nájdete na 

stránke www.iuventa.sk v časti Výskumy mládeže. 

Ciele projektu boli naplnené a úloha bola realizovaná v súlade so stanoveným harmonogramom. 

 

Národná správa v oblasti participácie a Národná správa v oblasti informovania 

mladých ľudí na Slovensku 

 

Európska komisia, prostredníctvom Direktoriátu pre mládež, požiadala v roku 2005 všetky členské 

krajiny EÚ, aby v súlade s metodikou schválenou v roku 2003, uskutočnili zhodnotenie situácie 

mládeže v oblasti informovanosti a participácie s odstupom dvoch rokov, aby takto mohla 

zhodnotiť implementáciu rezolúcií Európskej únie o participácii a informovanosti mládeže 

v členských krajinách. Ministerstvo školstva SR poverilo Iuventu zostavením týchto správ, ktorá 

pri ich zostavení správ spolupracovala so zadávateľom a čerpala aj zo záverov výskumných úloh, 

dostupných prostredníctvom registra výskumov. Na zostavení správ sa podieľal okruh odborníkov 

z rôznych oblastí života mládeže, ktorí participovali na spracovaní konkrétnych častí oboch 

národných správ. Súčasťou procesu tvorby správ boli aj semináre za účasti mladých ľudí 

a zástupcov miest a obcí, ktorých sa daná problematika bezprostredne dotýka, čím zabezpečila 

vyváženosť medzi teoretickými a praktickými poznatkami a väčšiu relevantnosť oboch Národných 

správ. Záverečné texty Národných správ prešli verejným oponentským posudzovaním a ich 

definitívne znenie v slovenskej aj anglickej verzii nájdete na stránke www.iuventa.sk v časti 

Výskumy mládeže. Počas realizácie projektu nebol dodržaný časový harmonogram realizácie 
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úlohy zo strany riešiteľa, nakoľko štruktúra správ nebola pri začatí realizácie úlohy garantom 

dostatočne prekonzultovaná so zadávateľom. Posunutie časového harmonogramu realizácie 

projektu spôsobilo oneskorené zaslanie záverečných verzií národných správ Európskej komisii. 

 

 

Metodické a informačné aktivity 

 

Spolupráca s Regionálnymi centrami mládeže 

 

V rámci spolupráce s organizáciami a inštitúciami, ktoré sú na regionálnej úrovni 

spoluzodpovedné za realizáciu Koncepcie štátnej politiky voči deťom a mládeži do roku 2007, 

spolupracovala Iuventa s Regionálnymi centrami mládeže v Košiciach a Banskej Bystrici, ktoré 

vznikli transformáciou krajských centier voľného času ako pilotné centrá pre mládež už v roku 

2003. V roku 2005 sa podieľali na tvorbe obsahovej časti Národnej správy o politike mládeže v 

SR a zrealizovali pod metodickým vedením Iuventy regionálne stretnutia a semináre, ktorých 

závery boli použité pri zostavení Národnej správy o participácii a informovanosti mladých ľudí na 

Slovensku.  

 

V snahe poskytnúť najširšej verejnosti informácie o realizovaných projektoch, ktoré z poverenia 

Ministerstva školstva SR zabezpečuje, vydala Iuventa v roku 2005 letáky, ktorých cieľom bolo 

informovať o možnostiach zapojenia sa do rôznych projektov a o možnostiach získania finančných 

prostriedkov prostredníctvom programov podpory OZ detí a mládeže a programu MLÁDEŽ. 

 

Iuventa v spolupráci s Radou mládeže Slovenska vydáva od roku 2003 spoločný časopis pod 

názvom ZOOM – M, ktorý je venovaný otázkam politiky mládeže a poskytuje priestor na 

prezentáciu aktivít mnohých občianskych združení detí a mládeže a inštitúcií, ktoré podporujú 

prácu s deťmi a mládežou v SR, informuje o zrealizovaných výskumných a prieskumných 

projektoch a možnostiach podpory práce s deťmi a mládežou v SR prostredníctvom rôznych 

grantových programov. Časopis je distribuovaný do všetkých obcí a miest v SR, všetkým 

subjektom, ktoré sú aktívne v oblasti práce s deťmi a mládežou a vychádza 6 krát ročne 

v náklade 3200 kusov. Elektronickú podobu časopisu nájdete na http://www.iuventa.sk v časti 

Publikácie. 

 

Ku skvalitneniu informovanosti odbornej a širokej laickej verejnosti o aktivitách a projektoch 

Iuventy prispelo aj spustenie novej webovskej stránky. 
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Čítanka pre samosprávy 

 

V roku 2005 vydala Iuventa v náklade 2 500 ks publikáciu pod názvom „Čítanka pre samosprávy“, 

ktorej cieľom bolo prispieť k príprave zodpovedných pracovníkov samospráv na miestnu prácu 

s mládežou a poskytnúť návod na vytvorenie koncepcie v oblasti miestnej mládežníckej politiky. 

Publikácia obsahuje jednoduchý návod ako a odkiaľ začať ale aj informácie o národnej a 

európskej legislatíve pre prácu s mládežou, ako podporovať participáciu mladých ľudí na živote 

obcí a miest, ako zabezpečiť šírenie informácií pre mládež, čo je to dobrovoľníctvo a jeho 

význam. Publikácia je dostupná v elektronickej verzii na www.iuventa.sk v časti Publikácie. 

Publikácia bola distribuovaná, v spolupráci so ZMOS, všetkým obciam a mestám na Slovensku. 

 

 

Medzinárodné aktivity  

 

V. SEI Fórum mládeže 

 

V roku 2005 bolo Slovensko predsedníckou krajinou Stredoeurópskej iniciatívy. Jednou 

z dôležitých úloh predsedníckej krajiny a pracovnej skupiny SEI pre mládež je od roku 2001 

príprava Fóra mládeže, ktoré býva súbežnou akciou summitu predsedov vlád. Piaty ročník Fóra 

mládeže z poverenia Ministerstva školstva SR obsahovo a organizačne realizovala Iuventa. 

Cieľom Fóra mládeže bolo vytvárať úspešnú spoluprácu krajín patriacich do spoločného 

geografického a kultúrno-historického kontextu strednej Európy. Preto sa v termíne 22. - 25. 

novembra 2005 v Trenčíne stretli zástupcovia ministerstiev a mládežníckych organizácií zo 14 

členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). Fórum mládeže malo za cieľ posilniť pozície 

mládeže najmä v oblasti zamestnateľnosti mladých ľudí, v oblasti úspešnej a rovnocennej 

spolupráce mladých ľudí a samospráv a v oblasti informácií a mládežníckych médií. Účastníci Fóra 

mládeže prijali spoločnú Deklaráciu, ktorú prezentovali na summite predsedov vlád a vyzvali 

členské krajiny aby zlepšovali podmienky uplatnenia sa mladých ľudí v spoločnosti. Viac 

informácií môžete získať na www.ceiyf2005.iuventa.sk 

 

Bilaterálna spolupráca s Nemeckom, Maďarskom, Francúzskom a Českou republikou 

 

V rámci rozvoja vzájomnej spolupráce a podpory tvorby medzinárodných projektov zrealizovala 

Iuventa z poverenia Ministerstvom školstva SR stretnutia partnerských organizácií a inštitúcií 

z krajín s ktorými má Slovenská republika podpísanú bilaterálnu dohodu o spolupráci v oblasti 

detí a mládeže. Cieľom stretnutí bola príprava spoločných seminárov a výskumných 

a prieskumných projektov zameraných na podmienky života a rozvoja mladých ľudí. Ciele 
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projektu boli splnené a výsledkom je príprava nových spoločných aktivít, ktoré budú realizované 

v nasledujúcom roku. 

 

Administrácia programu podpory činnosti OZ detí a mládeže a podpory informačno – 

poradenskej činnosti pre deti a mládež v SR 

 

V zmysle Podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004 až 2007 

zabezpečila Iuventa počas roka 2005 posúdenie žiadostí OZ detí a mládeže, ktoré sa uchádzali 

o finančnú podporu. V rámci programu majú možnosť získať podporu celoštátne, nadregionálne, 

regionálne a miestne OZ detí a mládeže. O podpore jednotlivých predkladateľov rozhodovali 

členovia komisií, ktorí boli menovaní ministrom školstva SR. V roku 2005 predložilo žiadosti 

o finančnú podporu 59 OZ detí a mládeže, z ktorých bolo 40 žiadostí OZ detí a mládeže 

schválených a zvyšné vyradené z dôvodu nesplnenia podmienok financovania. V súlade s týmito 

podmienkami mohli počas roka 2005 predložiť žiadosti o finančnú podporu aj subjekty, ktoré 

pôsobia v informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež. V roku 2005 predložili 21 žiadostí 

v troch oblastiach podpory: 

1) Informácie a poradenstvo ako prostriedok rozvoja participácie – 6 subjektov 

2) Informácie a poradenstvo ako  prostriedok formovania osobnosti mladého človeka – 14 

subjektov 

3) Informačný systém a sieť informačných centier mladých – projekt predložil jeden subjekt.   

Pre skvalitnenie prípravy projektov a vyhodnotenia získanej dotácie zrealizovala Iuventa 

v spolupráci so Združením informačných a poradenských centier mládeže školenia určené sieti 

informačných centier mládeže v SR. 

 

Program Mládež 

Informačná stratégia 

 
Pre program Mládež Národná kancelária (NK) vytvorila vlastnú informačnú a komunikačnú 

stratégiu, ktorá odrážala najmä implementáciu programu v regiónoch Slovenska a prezentáciu 

kvalitných projektov v jednotlivých Akciách. NK sa zamerala na implementáciu a rozšírenie 

informácií prostredníctvom dobrých príkladov na lokálnej úrovni, pravidelnej personálnej podpory, 

konzultácií a užšou spoluprácou s regionálnou sieťou a subsieťami, pravidelných prezentácií 

dobrej praxe v regionálnych a lokálnych médiách a monitorovania prebiehajúcich a uzavretých 

projektov. Jedným z cieľov bol rozvoj bližšej spolupráce s lokálnou samosprávou, ktorá preberá 

zodpovednosť pri implementácii mládežníckej politiky na Slovensku. Organizovali sme 

Konferenciu o aktívnej participácii mládeže počas Európskeho týždňa mládeže, kde bol vytvorený 



 9

priestor na diskusie a nové návrhy. Dôležitú úlohu v informačnej a komunikačnej stratégii 

zohrávali aplikanti a zlepšenie motivácie medzi mladými ľuďmi, ktorí dosiaľ nemali skúsenosť 

v programe. Výmena dobrej praxe bola realizovaná prostredníctvom výroby informačných 

propagačných materiálov, organizáciou interaktívnych stretnutí, diskusií, konferencií a prezentácií 

realizovaných v spolupráci s regionálnou sieťou.  

Propagácia programu Mládež medzi mladými ľuďmi a mládežníckymi pracovníkmi v roku 2005: 

- informačné stretnutia a informačné dni s určitými skupinami mladých ľudí a zodpovednými 

pracovníkmi, ktorí boli informovaní o možnosti zapojiť sa do programu, 

- tvorba a produkcia špecifických informačných materiálov, 

- prezentácia informácií o programe v médiách (noviny, rádio, TV, tlačové agentúry),  

- pravidelne aktualizovaná webová stránka, 

- pridané informačné aktivity v roku 2005  (Európsky týždeň mládeže). 

Akcia 1 – mládežnícke skupinové výmeny 

 

V roku 2005 bolo podaných 149 prihlášok, z ktorých 90 bolo podporených v celkovej sume 

966.159 €. V rámci TCP sme vyslali jedného účastníka na kontaktný seminár podpornej 

spolupráce s EECA krajinami (CMS) zameraný na mládežnícke výmeny.  

 

 

Priority programu a stratégia Začlenenia 

V súvislosti s prioritami programu, sme kládli špeciálny dôraz na propagáciu významu 

multilaterálnych výmen, najmä u aplikantov, ktorí v minulosti podávali projekty bilaterálnych 

výmen. So zreteľom na stratégiu Začlenenia v programe Mládež, sme sústredili svoje aktivity v 

rámci Akcie 1 na skupinu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Charakteristické cieľové 

skupiny sú medzi etnickými menšinami (najmä menšina Rómov), fyzicky a mentálne postihnutá 

mládež, nezamestnaní mladí ľudia, mladí ľudia z detských domovov, mladí ľudia z menej 

rozvinutých regiónov a zo sociálne a ekonomicky chudobného prostredia.  

 

AKCIA 2 – Európska dobrovoľnícka služba 

 

V roku 2005 bolo podaných 141 projektov, z ktorých 129 bolo podporených v celkovej sume 

387.485 €. Približne 40% z mladých ľudí, ktorým boli projekty podporené boli mladí ľudia s 

nedostatkom príležitostí alebo špeciálnymi potrebami.  

Hostiteľské projekty boli a stále sú dôležitým prvkom EDS a preto sa významná pozornosť venuje 

zvýšeniu ich počtu, zlepšeniu kvality, tematickej a geografickej rozmanitosti. 
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Jednou z priorít Akcie 2 bolo vytvorenie kvalitných hostiteľských miest. Počas roku 2005 bolo 

schválených 21 hostiteľských (HEI) miest.  

Počas roka bolo vytvorených 19 akreditovaných vysielajúcich organizácií. Všetky tieto organizácie 

podali žiadosť o finančnú podporu alebo ju podajú v nasledujúcom predkladacom termíne.  

Národná kancelária sa zamerala na zlepšenie kvality práce existujúcich vysielajúcich a 

hostiteľských organizácií prostredníctvom pravidelnej organizácie školení (obnovené školenia). 

V rámci TCP sme vyslali účastníkov na školenie zamerané na rozvoj schopností (postoje, hodnoty, 

vedomosti) potrebných pre podporu EDS dobrovoľníkov v prostredí interkultúrneho učenia a na 

kontaktný seminár podpornej spolupráce s EECA krajinami zameraný na EDS.  

Skutočnosť nezáujmu viacerých vysielajúcich organizácií a taktiež realita roku 2004 poukázali na 

potrebu prekontrolovania databázy vysielajúcich organizácii alebo dočasné pozastavenie ich 

aktivít. Databáza je dostupná na stránke www.iuventa.sk. 

AKCIA 3 – skupinové iniciatívy, investície do budúcnosti 

 

V roku 2005 bolo podaných 79 (vrátane 22 projektov Investície do budúcnosti) projektov, z 

ktorých bolo 38 (vrátane 17  projektov Investície do budúcnosti) podporených v celkovej sume 

225.255 €.  

Najväčšou výzvou zostáva kvalita projektov – pre mnohých aplikantov je ťažké sformulovať 

Európsku dimenziu lokálneho projektu. Vynakladá sa veľa úsilia, aby sa pomohlo zvýšiť kvalitu 

predkladaných projektov osobnými konzultáciami a školiacimi aktivitami organizovanými buď 

IUVENTOU alebo sieťou Regionálnych konzultantov v príslušných regiónoch. Cieľ – zlepšenie 

kvality projektového manažmentu mladých ľudí bol úspešne splnený; kvalita projektov sa oproti 

roku 2004 zvýšila.  

Investícia do budúcnosti je stále populárnym nástrojom medzi bývalými dobrovoľníkmi pre 

realizáciu myšlienok a využitie zručností získaných počas EDS.  

V roku 2005 bola založená na Slovensku Asociácia bývalých dobrovoľníkov – EVA, preto počítame 

so spoluprácou pri motivovaní ex-dobrovoľníkov predkladať viac prihlášok v tejto Akcii. 

Akcia 5 

 

V roku 2005 bolo podaných 37 projektov, z ktorých 25 bolo podporených 313.992 €. 

Administrácia Akcie 5 bola v súlade so všeobecnými prioritami orientovaná na podporu nových 

aplikantov, tematických projektov prepojených na Biely papier EÚ týkajúci sa mládeže, 

mládežnícku participáciu, európske občianstvo, kampaň proti rasizmu a xenofóbii.  

Špecifické priority Akcie 5 prezentovali podporu projektov s využitím Aktivity 9, školiace aktivity 

s multiplikačnými efektmi a projekty podporujúce všeobecné priority a projekty podporujúce EDS. 
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V roku 2005 NK využila 100% rozpočtu Akcie 5 pred koncom roka, čo bolo príčinou na požiadanie 

o zvýšenie rozpočtu.  

Školenia 

 

Plán školiacich a vzdelávacích aktivít programu MLÁDEŽ (Training and Cooperation Plan – Akcia 

5.1.3 – ďalej len TCP ) počas jeho existencie od roku 2000 pravidelne dokazuje svoju 

nenahraditeľnosť ako nástroj na zvyšovanie kvality projektov a ich počtu. Vzdelávacie aktivity sa 

stali významným pomocníkom pri napĺňaní európskych a slovenských priorít programu, nástrojom 

na vytváranie nových partnerstiev a sietí a významným prostriedkom pri implementácii stratégií 

začlenenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (Inclusion strategy). Nie zanedbateľná je jeho 

úloha pri rozvoji miestnej a regionálnej práce s deťmi a mládežou, ktorej úroveň a spoločenské 

uznanie priamo ovplyvňuje kvalitu  medzinárodných aktivít a spolupráce v oblasti politiky mládeže 

smerom k partnerom z programových a partnerských krajín v programe MLÁDEŽ. Cieľovou 

skupinou týchto aktivít nie sú samotní mladí ľudia, ale pracovníci s mládežou (dobrovoľní alebo 

profesionálni) a potenciálni lídri z radov mládežníckych aktivistov. V rámci TCP 2005 – 2006 sa do  

aktivít Národnej kancelárie zapojilo celkovo 1125 účastníkov.   

Hlavným cieľom TCP bol v roku 2005 najmä umožniť tejto cieľovej skupine: 

• získať lepšiu orientáciu v práci s mládežou v Európskej únii a v oblasti mládežníckej  

politiky na všetkých úrovniach, 

• nadviazať nové kontakty a partnerstvá medzi rôznymi aktérmi v programe MLÁDEŽ  

a  získanie zručností a schopností na lepšiu prípravu a realizáciu projektov a to najmä v oblasti 

jazykových kompetencií, projektového manažmentu, interkultúrneho učenia a IT zručností 

spojených s medzinárodnou mládežníckou mobilitou, 

• vytvoriť priestor na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe pri implementácii 

stratégii zapojenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, 

• rozbehnutie nových aktivít s prioritnými krajinami programu špeciálne s krajinami V4, 

EFTA, krajinami východnej Európy a Kaukazu, krajinami juhovýchodnej Európy a krajinami 

EUROMEDu,  

• vytvoriť predpoklady na lepšiu participáciu mladých ľudí v demokratických procesoch, 

rozvoj dobrovoľníctva a informácií pre mladých ľudí – priority vyplývajúce z Bielej knihy 

Európskej únie o mládeži, 

• pripraviť ďalšie projekty v časti programu Cezhraničná spolupráca za pomoci kontaktných 

seminárov a špecializovaných školení s partnermi z relevantných regiónov.  
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Špeciálnymi prioritami  TCP v roku 2005 boli tiež: 

• rozvoj evalvačných metód a zručností pre úspešných aplikantov, hodnotenie výsledkov 

projektu a ich dopadu na osobnosť samotných mladých ľudí, rozvoj organizácií, komunít 

a pod. v rôznom kontexte.  

• zaistenie informácií a nadobudnutie znalostí v metódach a formách pre organizácie na 

Slovensku, ktoré majú potenciál na predkladanie kvalitných projektov, ale ktorých úroveň 

ešte nezodpovedá ich možnostiam. 

• podpora následných aktivít exdobrovoľníkov v oblasti Investície do budúcnosti a podpora 

vzniku asociácie bývalých dobrovoľníkov ako prostriedok ich ďalšej realizácie a aktívneho 

zapájania sa do EDS aj po ukončení projektu (práca so zahraničnými dobrovoľníkmi na 

Slovensku, pomoc slovenským dobrovoľníkom pred odchodom a pod.) 

• rozvoj ďalších foriem osobnej podpory prvoaplikantom a mladým ľuďom s nedostatkom 

príležitostí  

 

TCP 2005 - 2006 bol realizovaný v troch úrovniach. 

A. Vzdelávacie a školiace aktivity v spolupráci s ostatnými Národnými agentúrami 

programu, ktoré sa plánujú v spolupráci a koordinácii so SALTO centrom v Nemecku a sú 

zamerané na horizontálne priority programu v Európe s prihliadnutím na národné 

špecifiká a priority.  

B. Národné aktivity horizontálneho charakteru zameriavajúce sa na priority programu 

na Slovensku (podpora prvoaplikantov, stratégia začlenenia),  

C. Regionálne aktivity realizované čo najbližšie k užívateľom programu - v mestách 

a obciach Slovenska. 

Medzinárodné vzdelávacie a  školiace aktivity v spolupráci s ostatnými Národnými agentúrami 

programu 

V rámci TCP 2005 - 2006 bolo vyslaných na medzinárodné aktivity 54 účastníkov.  

Aktivity boli zamerané na podporu partnerstiev a zvyšovanie kvality Európskej dobrovoľníckej 

služby (SOHO training, COME, European training course for experienced mentors, Make EVS), 

podporu a rozvoj kvalitných mládežníckych výmen (BiTriMulti, Move you/us), nadväzovanie 

kontaktov medzi málo častými krajinami (Contact-making seminar EFTA countries, Contact-

making seminar for EVS projects Eastern Europe and Caucassus, study visit „Youth work in 

Moldova“), motivácia prvoaplikantov k medzinárodným výmenám (Apetiser training). Štyria 
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aktivisti boli zapojení do dlhodobého školenia na podporu regionálnych sietí (Training of 

multipliers), ďalší slovenskí zástupcovia boli vyslaní na školenie na podporu projektov Akcie 5 

(TIC TAC training).  

Národná kancelária vyslala sedem zástupcov aj na dve medzinárodné aktivity podporujúce rozvoj 

aktívnej participácie mládeže na živote obcí a regiónov – Please do disturb (organizátorom bola 

Nemecká národná agentúra) a European Youth Partnership Project, ktorá sa konala pri príležitosti 

prezidentstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii. 

Snaha Národnej kancelárie o podporu a rozvoj projektov na vytváranie sietí a projektov 

zaoberajúcich sa témou rodovej rovnosti sa prejavila aj vyslaním zástupcov na školiace aktivity 

s touto problematikou. 

Stálym nedostatkom a bariérou na realizáciu úspešných a kvalitných projektov je nedostatok 

jazykových a IT zručností. IUVENTA – Národná kancelária Mládež vyslala svojich troch zástupcov 

aj na školenie v tejto oblasti. Podmienkou takéhoto školenia je orientácia na terminológiu 

a praktické IT zručnosti pri realizácii mobilitných mládežníckych projektov (na základe simulácie 

projektu programu MLÁDEŽ). Slovenskí účastníci boli na základe prejaveného záujmu vyslaní aj 

na študijnú návštevu s témou Využitie environmentálnej problematiky pri rozvoji medzinárodnej 

práce s mládežou (Maďarsko).  

Prioritou roku 2006 je boj proti všetkým formám intolerancie a dvaja zástupcovia preto 

reprezentovali Slovensko aj na takto orientovanej študijnej návšteve Belgicku („All different, all 

equal“), 

Samostatnou oblasťou je podpora Cezhraničnej spolupráce, kde Slovensko pociťuje dlhodobo 

deficit úspešných projektov a aktívny záujem zo strany organizácií zo  zainteresovaných regiónov 

(Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj). Snahou o zmenu tejto situácie (motivácia, 

nadviazanie kontaktov) bolo aj vyslanie zástupcov zo  zainteresovaných regiónov na kontaktné 

semináre, evalvačné stretnutia (Poľsko, Maďarsko). 

Veľká skupina mládežníckych pracovníkov z Európy (117 účastníkov - z toho 19 Slovákov) sa 

zapojila do aktivít, ktorých hostiteľom bola IUVENTA – Národná kancelária MLÁDEŽ. Išlo 

o školenia SOHO a COME (podpora EDS – október 2005 a január 2006), rozvoj kontaktov 

s krajinami východnej Európy a Kaukazu (Eastern Express, spolupráca so SALTO centom Poľsko, 

september 2005), podporu exdobrovoľníckych asociácií (EVA INTERNATIONAL, máj 2005), STEP 

IN (spolupráca s krajinami EUROMEDu, február 2006) a podpora projektov slabších ale 

potenciálnych aplikantov (Way to understanding, spolupráca s ČR, marec 2006).  
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Podpora Cezhraničnej spolupráce v závere programu vyvrcholila školením Cross your borders, 

realizovaná v spolupráci s Rakúskou národnou kanceláriou na Slovensku (marec 2006). 

Národné školiace a vzdelávacie aktivity 

Seminár Nalieváreň (podpora prvoaplikantov Akcie 1 a 3), ktorý sa realizoval v štyroch termínoch 

v roku 2005 (naviazaný na predkladacie termíny), kde získali prvoaplikanti jasnejšiu predstavu 

o svojich povinnostiach, postupoch, možných problémoch a nadviazali otvorený partnerský vzťah 

s IUVENTOU - Národnou kanceláriou Mládež. Seminára sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov (2 

zástupcovia za podporený projekt).  

Inou formou podpory je seminár Inkubátor (október 2005), kde si skupiny mladých ľudí mohli 

vyskúšať tvorbu svojich budúcich miestnych projektov s dôrazom na európske priority (aktívna 

participácia na živote obcí a regiónov, podpora a rozvoj dobrovoľníctva, informácie pre mládež 

a pod.). 

S cieľom zabezpečiť bezproblémové hosťovanie zahraničných dobrovoľníkov a vzhľadom na fakt, 

že v roku 2005 bola zavedená nová procedúra akreditácie hostiteľských miest, IUVENTA - 

Národná kancelária Mládež v rámci stálej podpory pripravila a zrealizovala školenie pre 

novovytvorené hostiteľské miesta, z ktorých niektoré sa nikdy pred tým nezapojili do žiadnych 

podporných vzdelávacích aktivít (január 2006, Rajecké Teplice). 

Prioritou programu MLÁDEŽ na Slovensku bolo v roku 2005 aj podpora a rozvoj evalvačných 

aktivít na vyhodnotenie dopadu projektov na rôzne oblasti. Osobnosť mladých ľudí – bývalých 

dobrovoľníkov bola v centre záujmu na troch hodnotiacich stretnutiach exdobrovoľníkov 

projektov EDS, pričom špeciálna pozornosť bola venovaná aj motivácii k účasti 

v exdobrovoľníckej asociácii a pomoc pre slovenských aj zahraničných dobrovoľníkov ako aj 

podpora tvorby projektov Investície do budúcnosti (Akcia 3), ktorá je tejto skupine mladých ľudí 

otvorená. 

Podpora a motivácia vyslaných účastníkov na medzinárodné aktivity v roku 2005 bola cieľom 

hodnotiaceho stretnutia (november 2005). V priebehu stretnutia si mohli zhodnotiť prínos aktivity 

pre samotných účastníkov, ich organizáciu, prezentovať doterajšie výsledky ako aj zamyslieť sa 

a naplánovať následné aktivity v rámci programu MLÁDEŽ. 

Na národných aktivitách sa celkovo zúčastnilo 323 účastníkov zo všetkých regiónoch Slovenska. 
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Vzdelávacie a školiace aktivity realizované v regiónoch Slovenska   

V rámci TCP 2005 - 2006 sa v regiónoch Slovenska uskutočnilo 35 vzdelávacích a školiacich 

aktivít. Vzhľadom na konsolidáciu regionálnej siete (4 noví konzultanti, jeden neobsadený región) 

bola do realizácie aktivít zapojená po prvý krát aj skupina externých školiteľov. 

Väčšina školení (16) priamo odpovedalo na potrebu získať informácie a zručnosti pri tvorbe 

projektov jednotlivých akcií (mládežnícke výmeny, EDS, skupinové iniciatívy). Štyri školenia boli 

orientované na rozvoj projektového manažmentu pri projektoch programu MLÁDEŽ. Význam 

a podpora neformálnych lídrov sa prejavila  v organizácií piatich školení, ktorých výsledkom bolo 

9 podaných projektov.  

Regionálni konzultanti ponúkli verejnosti aj špecializované školenia, o ktoré bol tak isto 

zaznamenaný mohutný záujem ako Strategické plánovanie medzinárodnej spolupráce 

prostredníctvom programu MLÁDEŽ, interkultúrne aspekty medzinárodných výmen a neformálne 

vzdelávanie a možnosti programu MLÁDEŽ. V prešovskom regióne bola realizovaná aj evalvačné 

konferencia, ktorá predstavila výsledky projektov a vytvorila prostredie na ďalšie plánovanie 

a motiváciu k realizácii ďalších projektov.  

Celkovo sa vzdelávacích aktivít v regiónoch zúčastnilo 631 účastníkov. 

Plán školiacich a vzdelávacích aktivít sa realizuje v období 1. apríl 2005 – 31. marec 2006.  

Predmetové olympiády a postupové súťaže  

 
Súťaže žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl sú neoddeliteľnou 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách, základných umeleckých 

školách a stredných školách. Súťaže vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, majú 

zväčša postupový charakter a končia sa celoštátnym kolom a niektoré aj medzinárodnou súťažou. 

Poradným orgánom Ministerstva školstva SR pre túto oblasť je Koordinačná rada súťaží, ktorej 

členom je aj zástupca Iuventy. 

Každá predmetová olympiáda a postupová súťaž (POPS) sa riadi platným organizačným 

poriadkom, odsúhlaseným predsedníctvom príslušnej odbornej komisie, podpísaným jej 

predsedom a zaregistrovaným na MŠ SR - sekcii regionálneho školstva. Organizačný poriadok je 

Organizačné poriadky jednotlivých predmetových olympiád a postupových súťaží určujú a 

upravujú priebeh konkrétnych podujatí a sú záväzné pre všetkých realizátorov jednotlivých kôl 

súťaží v SR. Organizačné poriadky súťaží sú prístupné na stránke: http://www.iuventa.sk v časti 

Olympiády, kde nájdete aj pokyny pre realizátorov súťaží, metodické usmernenia, súťažné úlohy 

a riešenia, adresáre komisií a všeobecné informácie.  
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V rámci organizačnej štruktúry Iuventy je od roku 1998 zaradené aj Medzinárodné informačné 

centrum medzinárodnej chemickej olympiády (MICMCHO). Viac informácií o činnosti a aktivitách 

MICMCHO nájdete na stránke www.icho.sk  

 

Z poverenia MŠ SR zabezpečuje Iuventa 13 predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov 

základných, základných umeleckých a stredných škôl (Matematická olympiáda, Chemická 

olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Biologická olympiáda, Geografická olympiáda, Olympiáda 

ľudských práv, Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda v nemeckom jazyku, Olympiáda 

v ruskom jazyku, Olympiáda vo francúzskom jazyku, Olympiáda v španielskom jazyku, 

Pytagoriáda, Turnaj mladých fyzikov). V spolupráci s celoštátnymi odbornými komisiami 

zabezpečila Iuventa pre nižšie kolá súťaží tvorbu a distribúciu úloh, testov, riešení a pokynov pre 

okresné a krajské kolá, komisie súťaží, Krajské školské úrady, pedagógov, zostavila termínovník 

všetkých kôl predmetových olympiád a postupových súťaží pre príslušný školský rok 

a harmonogram distribúcie úloh a riešení pre jednotlivé úrovne súťaží. 

Na všetkých celoštátnych kolách sa v roku 2005 zúčastnilo 724 súťažiacich z ktorých  

71 reprezentovalo Slovensko na 11 medzinárodných súťažiach. Iuventa zabezpečila na základe 

požiadaviek jednotlivých odborných komisií realizáciu sústredení pred medzinárodnými súťažami. 

Úspechy slovenských účastníkov na medzinárodných súťažiach nájdete na  www.iuventa.sk 

v časti Olympiády. 

Pre skvalitnenie prípravy žiakov základných a stredných škôl na všetky úrovne súťaží, vydala 

v roku 2005 Iuventa, v spolupráci s odbornými komisiami jednotlivých predmetov publikácie, 

zbierky úloh, ročenky a informačné spravodaje určené tým, ktorí pripravujú žiakov na jednotlivé 

kolá súťaží. Pre skvalitnenie prípravy súťažiacich na celoštátne kolá, pripravila Iuventa 

v spolupráci s odbornými komisiami jednotlivých olympiád metodické semináre zamerané na nové 

formy a metódy práce v rámci jednotlivých predmetov. Mimoriadne významným prínosom pre 

skvalitnenie prípravy žiakov na súťaže na Slovensku boli zbierky úloh, kde našli učitelia preklady 

úloh, ktoré boli v posledných rokoch riešené na medzinárodných súťažiach.  

Prioritou Iuventy pri zabezpečovaní všetkých kôl súťaží bola spolupráca s Krajskými školskými 

úradmi, ktoré vznikli v roku 2004 a v minulom roku sa prvý krát plnohodnotne zapojili do 

realizácie všetkých úrovní súťaží. V spolupráci s nimi zabezpečila Iuventa plynulú elektronickú 

distribúciu úloh a riešení, zostavila termínovník všetkých kôl súťaží a harmonogram distribúcie 

úloh na jednotlivé kolá. Krajské školské úrady využívali metodickú pomoc Iuventy 

a spolupracovali pri zabezpečení účasti žiakov z príslušných krajov na celoštátnych kolách. Pre 

skvalitnenie všetkých úrovní súťaží poskytuje Iuventa realizátorom nižších kôl súťaží metodickú 

pomoc a zabezpečuje monitoring nižších kôl. 
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4. Činnosti - produkty organizácie 

 

- Informačné aktivity v oblasti práce s mládežou  

- Výskumy a prieskumy v oblasti práce s deťmi a mládežou 

- Publikácie, informačné a metodické materiály 

- Vzdelávacie a školiace aktivity v oblasti práce s deťmi a mládežou 

- Realizácia predmetových olympiád a postupových súťaží pre žiakov základných a 

stredných škôl v SR 

- Administrácia komunitárneho grantového programu Európskej Únie MLÁDEŽ 

- Realizácia európskeho informačného projektu EURODESK 

- Správa majetku štátu 

 

5. Rozpočet organizácie 

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie 50 931 tis. Sk 

Prevádzkové dotácie  - transfery (691) 24 659 tis. Sk 

Tržby za predaj služieb (602) 24 460 tis. Sk 

Ostatné výnosy (649) 1 812 tis. Sk 

Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie   49 663 tis. Sk 

Spotrebované nákupy (50)   8 882 tis. Sk 

Služby (51) 10 235 tis. Sk 

Osobné náklady (52) 21 998 tis. Sk 

Iné náklady (53+54+55)    8 579 tis. Sk 

Hospodársky výsledok    1 268 tis. Sk 

 

Na rok 2005 obdržala Iuventa zo štátneho rozpočtu príspevok (bežný transfer) na mzdy, odvody 

a bežnú činnosť vo výške 22 979 tis. Sk a na investičnú činnosť (kapitálový transfer) vo výške  

1 680 tis. Sk. Príspevok bol určený listom č. CD-2005-14835/16645 na rekonštrukciu prívodu 

vody vo výške 180 tis. Sk, rekonštrukciu zariadenia vykurovania a dodávky TUV, skleníkov 

a ubytovne vo výške 270 tis Sk, úpravu a zateplenie severnej fasády na Búdkovej 2 vo výške 290 

tis. Sk, rekonštrukciu strechy na Karloveskej 64 vo výške 290 tis. Sk, na nákup motorového 

vozidla vo výške 290 tis. Sk a nákup výpočtovej techniky (6 počítačov a 2 servery) vo výške 360 

tis. Sk. Organizácia plánovala dosiahnuť príjem z vlastných zdrojov krytia vo výške 20 000 tis. Sk. 

Skutočnosť prevýšila plán o 4 460 tis. Sk. 
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6. Personálne otázky 

 

K 31.12. 2005 bol počet pracovníkov nasledovný: 

 

Útvar počet pracovníkov 

Generálny riaditeľ 1 

Pozície priamo riadené GR 3 

Úsek podpory talentov 4 

Úsek ekonomiky a financií 4 

Úsek rozvoja  5 

Úsek NK Mládež 12 

Technicko – prevádzkový úsek 32 

 

 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov Iuventy k 31.12.2005: 

20-29 rokov 30-39 rokov 40-49 rokov 50-59 rokov nad 60 rokov 

13 12 13 18 5 

 

 

Starostlivosť o zamestnancov:  

 

- V rámci komplexnej starostlivosti o zamestnancov Iuventy boli zabezpečené priebežné 

školenia, ktoré reagovali na potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, za účelom zvyšovania 

a prehlbovania vedomostí a získavania pracovných zručností zamestnancov Iuventy. V rámci 

priebežného vzdelávania boli zabezpečované semináre, školenia ekonomické, mzdové, 

personálne, ale aj školenia na používanie softvérov a na verejné obstarávanie. Iuventa 

vynaložila na predmetné aktivity priame náklady vo výške 169 tis. Sk  

- Pre novoprijatých zamestnancov boli zabezpečované školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci  a ochrane pred požiarmi.  

- Iuventa umožňovala vysokoškolské štúdium na FM UK jednému zamestnancovi.  

- Podľa  potrieb zamestnancov sa uskutočňoval nákup odbornej literatúry, ktorá slúžila na 

zvyšovanie si kvalifikácie a rozšírenie vedomostí vo výške 7 tis. Sk. 

- V rámci starostlivosti o svojich zamestnancov Iuventa umožňuje využívanie vlastnej plavárne, 

sauny a letného kúpaliska v areáli na Búdkovej ceste na regeneráciu síl zamestnancov. Tiež 
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umožňuje zamestnancom využívať rekreačné stredisko Modra – Piesok a objekt lodenice 

Zlaté Piesky. 

- Zamestnanci majú možnosť ubytovania sa na Karloveskej ulici, ale aj na Búdkovej ulici za 

zvýhodnené cenové relácie. 

Na zabezpečenie plánovaných činností na plnenie úloh bude potrebné doplniť stav pracovníkov 

zameraných hlavne na odborné činnosti. Vzhľadom na systém odmeňovania, nízka základná 

stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a mzdové 

prostriedky ako záväzný ukazovateľ,  je problém zabezpečiť vhodných odborných pracovníkov. 

 

7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku 

 

Iuventa, ako príspevková organizácia v rokoch 1999 – 2005 disponovala nasledovnými zdrojmi 

(v tis. Sk):  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bežný transfer 24 048 20 671 21 872 22 090 28 586 28 049 22 979 

Kapitálový transfer 100 1 332 500 1500 1 500 1 500 1 680 

Celkom príspevok ŠR 24 148 22 003 22 372 23 950 30 086 29 549 24 659 

 

Iuventa, ako príspevková organizácia v rokoch  1999 – 2005 mala nasledovné náklady a výnosy: 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Náklady 40 908 47 473 40 552 51 518 45 808 51 033 49 663 

Vlastné výnosy 16 860 18 407 19 805 24 010 19 586 25 782 26 272 

Osobné náklady 20 284 20 472 19 799 22 461 22 870 21 784 21 904 

 

Z uvedeného rozboru za roky 1999 – 2005 vyplýva: 

a) pokles nákladov oproti roku 2004 o 2,68 % 

b) nárast vlastných výnosov oproti roku 2004 o 2,26 % 

c) pokles bežných transferov o 18,07 % 

d) nárast osobných nákladov 0,98 % 

 

Pozitívny trend poklesu nákladov a nárastu výnosov v roku 2005  bol výsledkom opatrení 

prijatých v roku 2004 na dosiahnutie lepšieho výsledku hospodárenia. 

Ako vyplýva z tabuľky, organizácia dosiahla hospodársky výsledok vo výške  1 268 tis. Sk. Okrem 

tohto finančného objemu sú všetky príjmy rozpustené do jednotlivých nákladových položiek tak, 

ako si to činnosť organizácie vyžiadala. 

Rozpočtové a účtovné ukazovatele majú takýto obsah: 
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Tržby z predaja služieb (602) pozostávajú z tržieb za prenájom miestností a budov, ubytovania a 

zo vstupeniek na plaváreň.  

Spotrebované nákupy (50) pozostávajú z nákladov: spotreba všeobecného materiálu, spotreba 

pohonných hmôt, spotreba energií všetkého druhu, spotreba tlačovín. 

Služby (51)  pozostávajú z nákladov: opravy a údržba aut, budov, strojov a zariadení (pravidelné 

revízie všetkých technických zariadení, vrátane výťahov), náklady na služobné cesty 

zamestnancov a účastníkov olympiád, ostatné služby – stočné, odvoz odpadu, zrážková voda, 

telekomunikačné a poštové poplatky, programové vybavenie, užívanie počítačovej siete, 

ochranná služba, právna služba. 

Osobné náklady (52) pozostávajú z vyplatených miezd, všetkých druhov zákonného poistenia, 

ako aj ostatných osobných nákladov na realizáciu úloh externými pracovníkmi pri zabezpečovaní 

olympiád. 

Iné náklady (53,54,55)  pozostávajú najmä z nákladov na odpisy majetku, ďalej cestnej dane, 

dane z nehnuteľnosti, kurzových strát, poistenia osôb a vozidiel.  

 

8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 

Výstupy z úloh realizovaných Iuventou sú využívané dvomi hlavnými skupinami. Prvú skupinu 

tvoria organizácie a inštitúcie patriace do štátnej a verejnej správy a samosprávne celky, akými 

sú Ministerstvo školstva SR, priamoriadené organizácie iných rezortov, ZMOS, Samosprávne 

kraje, Obce a mestá v SR, Krajské školské úrady. Táto skupina využíva predovšetkým závery 

výskumných a prieskumných úloh. 

Druhú skupinu tvoria organizácie, ktoré sa aktívne zapájajú do práce s mládežou na centrálnej, 

regionálnej ale aj miestnej úrovni. Využívajú okrem záverov výskumných a prieskumných úloh aj 

metodické a informačné publikácie a letáky. Z týchto organizácií môžeme spomenúť Radu 

mládeže Slovenska, Nadáciu Intenda, Občianske združenia detí a mládeže v SR, Informačné 

centrá mladých v SR, Sieť regionálnych konzultantov programu MLÁDEŽ, Centrá voľného času 

v SR, Regionálne centrá mládeže, školy a školské zariadenia, neorganizovaní mladí ľudia v SR, 

dobrovoľní pracovníci s mládežou, spolupracujúce inštitúcie v zahraničí, široká odborná aj laická 

verejnosť.  


